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МАГІСТР ФІЛОСОФІЇ З ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
(MPhil Economic Research)
Характеристика
Отримання даної кваліфікації триває 1 рік (так само як і Магістр філософії з
економіки) і зараховується як перший рік 4-річного курсу підготовки PhDкандидата. На етапі вступу кандидати повинні мати план проведення наукових
досліджень з оглядом літератури на здобуття PhD. Навчальний курс складається з 5ти модулів і виконання дисертації.
Вимоги до здобувачів:
– виконання програми підготовчого курсу з математики і статистики (3тижневий курс, направлений на виявлення і розвиток компетенцій студентів щодо
володіння технічними методиками, що необхідні для виконання програм ключових
курсів з економіки; включає в себе такі напрями – лінійна алгебра, статистика,
статична оптимізація, динамічна оптимізація, диференціал і диференціальні
рівняння);
– виконання програми двох обов’язкових модулів в кожній з наступних сфер
економіки – мікроекономіка, макроекономіка, економетрика;
– виконання програми одного додаткового модуля з ключових економічних
дисциплін (мікроекономіка, макроекономіка, економетрика);
– виконання програми ще одного додаткового модуля з ключових дисциплін (з
таких дисциплін на вибір – Аналіз часових рядів даних і фінансова економетрика,
Економетрика між секторальних досліджень і панельних даних, Прикладна
економетрика) або з додаткового переліку дисциплін на вибір;
– написання дисертації (до 10 000 слів).
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Ключові дисципліни, що вивчаються
Мікроекономіка
– Мікроекономіка I (обов’язкова дисципліна) – охоплює такі теми, як
теорія поведінки споживачів і виробників; теорія вибору в умовах невизначеності;
теорія загальної рівноваги; теорія ігор; теорія контрактів; економіка промисловості.
– Мікроекономіка II (обов’язкова) – вивчення актуальних питань, які
стосуються прийняття колективних управлінських рішень та забезпечення ринкової
рівноваги в економіці.
– Окремі теми з економічної теорії (теорія ігор, теорія контрактів, теорія
стратегічних комунікацій, теорія прав власності).
– Прикладна мікроекономіка – курс базується великою мірою на вивченні
прикладних аспектів теорії ціноутворення. Окремий наголос робиться на методи
перевірки існуючих теоретичних положень за допомогою числових даних і технік.
Макроекономіка
– Макроекономіка I – Макроекономічний аналіз (обов’язкова) – охоплює
вивчення таких тем, як економічне зростання, бізнес-цикли, споживання, інвестиції,
безробіття, негнучкість, фіскальна і монетарна політика, обмінний курс.
– Макроекономіка II – Макроекономічна теорія (обов’язкова) – охоплює
вивчення технічних інструментів і моделей, таких як програмування, рекурсивна
рівновага, Модель Рамсі, Модель діаманта, Дерево Лукаса, Модель Острова, метод
Бланшара-Кана, Динамічна нова кейнсіанська модель.
– Прикладна макроекономіка – охоплює вивчення прикладних аспектів
монетарної і фіскальної політики, прогнозування і моделювання макроекономічних
процесів, вивчення бізнес-циклів у світовій економіці.
– Більш складні теми (Advanced Topics) з макроекономічної теорії (курс
побудовано на базі Макроекономіки II, призначений для вдосконалення компетенцій
у сфері досліджень в галузі макроекономіки з акцентом на вивчення новітній
макроекономічних і стохастичних моделей загальної рівноваги у відкритій
економіці)
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Економетрика
– Економетричні методи (обов’язкова)
Додатковий перелік дисциплін на вибір
– Біхевіористська економіка

Оцінка активів

– Мережева економіка

Економіка розвитку

– Історія фінансових криз

Економіка промисловості

– Міжнародні фінанси
– Міжнародна торгівля
– Середовище бідності і Сталий розвиток
– Індустріалізація Великобританії
–

Політична економія (охоплює вивчення таких тем: Економічні теорії

держави; Соціальний вибір і теорія голосування; Просторові моделі прийняття
управлінських рішень; Репрезентативна демократія і політичні вибори; Бюрократія;
Групи за інтересами; Федералізм; Теорема медіанного виборця; Макроекономіка і
політична економія).
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Вступ до основних дисциплін, засвоєння ключових понять

1 рік

Мікроекономіка

Макроекономіка

Числові
методи в
економіці
(передбачено
виконання
проектної
роботи)

– Політичні та соціологічні
аспекти економіки
– Економічна історія
Великобританії

Мікроекономіка

Макроекономіка

Теорія і
практика
економетрики

Вибіркові дисципліни
(один на вибір)
Розширення знань з економічної теорії і підготовка до практичного застосування цих теорій

3 рік

Мікроекономічні принципи і
проблеми

Макроекономічні принципи і
проблеми

Написання
дисертаційної
роботи
(7 500
слів)

– Економічна теорія та
аналіз
– Банки, гроші та фінанси
– Економіка держсектору
– Економіка країн, що
розвиваються
– Промисловість
– Теорія і практика
економетрії
– Світова депресія в
міжвоєнний період

Бакалавр з
економіки,
BA/Econ
(3 роки)

2 рік

– Економічний
розвиток
– Сучасні
спільноти
– Математика
для економістів
і статистів
– Праця

Вивчення основних дисциплін, засвоєння ключових аналітичних технік в мікро- та макроекономіці, економетричних методів,
оволодіння IT-компетенціями, які необхідні для виконання проектних економетричних робіт

Вибіркові дисципліни
(дві на вибір)
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Мікроекономіка

Макроекономіка

Економетрика

– Біхевіористська економіка
– Мережева економіка
– Історія фінансових криз
– Міжнародні фінанси
– Міжнародна торгівля
– Середовище бідності і Сталий
розвиток
– Індустріалізація Великобританії
– Оцінка активів
– Економіка розвитку
– Економіка промисловості
– Політична економія

Економетричні методи

Більш складні теми (Advanced
Topics) з макроекономічної
теорії

Прикладна макроекономіка

Макроекономіка II

Макроекономіка I

Прикладна мікроекономіка

Окремі теми з економічної
теорії

Мікроекономіка II

Мікроекономіка I

Магістр
філософії з
економічних
досліджень,
MPhil Economic
Research
(1 рік)

Програма підготовчого курсу з математики і
статистики (3-тижневий курс)

Отримання даної кваліфікації зараховується як перший рік 4-річного курсу підготовки PhD-кандидата.
На етапі вступу кандидати повинні мати план проведення наукових досліджень з оглядом літератури на здобуття PhD.

Вибіркові дисципліни

Програма Магістра філософії з економічних досліджень

Доктор
філософії з
економіки,
PhD in
Economics
(4 роки)

Обов’язкове відвідування курсу лекцій “Як проводити економічні дослідження” – курс теоретико-практичних
дослідницьких методів.
Курс орієнтований на набуття студентами навиків організації, структурування і презентації наукових досліджень.
Сприяє
правильному розумінню здобувачами методики написання та оформлення дисертаційної роботи.
1 рік
Обов’язкове відвідування одного з трьох дослідницьких семінарів – з мікроекономіки, макроекономіки чи
економетрики, на яких студенти презентують як власні розробки, так і огляд існуючих робіт.
Обов’язкове відвідування одного з загальних семінарів запрошених чи місцевих професорів.
Отримання кваліфікації CPGS – Certificate of Postgraduate Study in Economics, яка засвідчує виконання відповідної
навчальної програми. Реєстрація PhD-дослідження з попереднім представленням його проекту (20 000 слів).
2-3роки
4 рік

Проведення наукових досліджень.
Відвідування дослідницьких семінарів професорів, здобувачів, періодична презентація на них результатів своїх
досліджень.
Оформлення і захист дисертації.

